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NOTA PRELIMINAR

Fazer uma publicação sobre a experiência do Banco de Tempo em Portugal e sobre os sentidos que 
coletivamente fomos construindo é um sonho há muito partilhado e sucessivamente adiado, precisamente 
por falta desse recurso precioso que é o tempo!

Sempre foi nossa convicção que a publicação teria de basear-se nas realidades e experiências vividas 
pelas pessoas que, quotidianamente, dão vida ao Banco de Tempo. Sempre nos pareceu evidente que, 
para alargarmos a nossa compreensão acerca das potencialidades e da realidade do Banco de Tempo 
em Portugal, seria indispensável a auscultação das pessoas ligadas à coordenação das Agências do 
Banco de Tempo.

E foi isso mesmo que fizemos: realizámos 22 entrevistas às equipas dinamizadoras do Banco de Tempo*, 
algumas das quais colaboraram também, generosamente, na recolha de testemunhos de membros. 
Esta publicação reúne, assim, diferentes narrativas, relatos, testemunhos e reflexões de pessoas ligadas 
ao Banco de Tempo. Contudo, não foi possível incluir na publicação a totalidade do amplo material, rico 
e diversificado, que recolhemos. Fica a promessa de o recuperarmos no futuro.

Deixamos aqui o nosso agradecimento sincero a cada uma das pessoas entrevistadas, pelo caloroso 
acolhimento e pela valiosa partilha de experiências e reflexões. Não podemos deixar de agradecer 
também à Teresa Maria Branco, voluntária no Graal há mais de uma década, que tem sido um “motor” 
no quotidiano da Coordenação da Rede Nacional do Banco de Tempo e também nesta publicação.

Esta publicação inscreve-se nas atividades do projeto “Banco de Tempo Ativo Reforçando Redes Sociais 
Comunitárias”, promovido pelo Graal, desenvolvido em parceria com o CESIS – Centro de Estudos para 
a Intervenção Social – e financiado pelo programa Cidadania Ativa, através do Mecanismo Financeiro 
do Espaço Económico Europeu 2009-2014 – EEAGRANTS, gerido pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

No primeiro capítulo, explicitamos o conceito e o modo de funcionamento do Banco de Tempo e 
procuramos dar conta da multiplicidade dos serviços que aí circulam. No segundo capítulo, narramos, 
em linhas gerais, a história do Banco de Tempo e descrevemos o papel e as atribuições do Graal (Banco 
Central) e das agências locais.

No terceiro capítulo, aprofundamos cada um dos princípios do Banco de Tempo e tecemos algumas 
considerações sobre o potencial de transformação que contêm, ao introduzirem lógicas alternativas e 
conflituantes com aquelas que habitualmente regem as relações sociais e económicas na sociedade em 
que vivemos.

No capítulo “Tempo e Sociedade” apresentamos o Banco de Tempo enquanto espaço de ensaio de 
novas relações com o “tempo” e partilham-se situações em que este foi útil ao facilitar a conciliação da 
vida profissional com a vida familiar/pessoal.

No Capítulo “Tecendo Redes” colocamos em evidência o papel que o Banco de Tempo tem jogado 
no enriquecimento do mundo relacional dos seus membros, recuperando relações de “boa vizinhança 
alargada” e criando condições para o desenvolvimento de relações significativas e solidárias.

No último capítulo, apresentamos o Banco de Tempo enquanto um espaço significativo de aprendizagem, 
definindo os contornos e especificidades das experiências de descoberta e de desenvolvimento de 
múltiplas competências que aí têm lugar.

Resta-nos desejar que a leitura da publicação seja enriquecedora.

PREFÁCIO

Esta brochura conta a história real de quase 15 anos de implementação do Banco de 
Tempo em Portugal. É a história de uma semente que, caindo em terreno fértil foi acolhida 
e cresceu em ações que dignificam as pessoas e promovem a qualidade de vida. São 
muitas, muitas pequenas/ grandes histórias aqui contadas em curtos testemunhos 
que nos falam alto de uma transição possível e necessária para uma outra forma de 
viver/conviver em sociedade. É também a história de um grupo de mulheres com 
uma visão impessoal e universal voltada para o bem do mundo, mulheres resilientes, 
desinteressadas, convencidas da perfeição desta obra. 

Muitas vezes encarado na óptica de apoio a uma vida em sociedade que é cada vez 
mais pressionada pela pressa por um lado, e pela escassez de tempo por outro, o Banco 
do Tempo surgiu como uma resposta, entre muitas outras, a um problema-chave da 
nossa época e da organização social em que vivemos. É o problema da conciliação 
entre a vida privada e responsabilidades familiares com a participação na esfera pública 
e responsabilidades profissionais, um problema que as mulheres experimentam de 
modo particular e mais agudo no mundo em que vivemos. O Banco do Tempo é, sem 
dúvida, uma resposta válida no sentido de contribuir para uma melhor harmonização 
da vida, mas vai muito para além disso e esta brochura documenta-o à evidência. 
Assente no princípio básico da solidariedade, da interajuda e da partilha, ele é fonte de 
enriquecimento pessoal dos seus membros, oportunidade de criação de redes de apoio 
e de afectividade e é também contributo para uma sociedade mais harmoniosa e mais 
humana.

Desejamos que esta brochura possa vir a ser como o vento ou o pássaro que transporta 
e espalha a semente, pelo país ou, mesmo, até, que a leve a contornar o planeta, 
nomeadamente para os países de língua portuguesa.

Margarida Amélia Santos e Regina Tavares da Silva*

* Abrantes, Albufeira, Aveiro, Braga, Cascais, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Foz do Douro, Funchal, Ílhavo, Lousã, Lumiar, 
Corroios, Portela de Sacavém, Póvoa de Lanhoso, Póvoa de Varzim, Quarteira, Santa Maria da Feira, São João da Madeira, 
Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos e Valongo

* Este prefácio foi escrito a 4 mãos por Margarida Amélia Santos, que trouxe o conceito 
do Banco de Tempo para Portugal e por Regina Tavares da Silva, uma das primeiras 
mulheres que deu estímulo à iniciativa. 
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O BANCO DE TEMPO: 
UM SISTEMA DE TROCAS 

SOLIDÁRIAS DE TEMPO

“Vejo-o (o poder) onde as relações se estabelecem, onde se criam novos 
modelos de existir em sociedade, onde se rompe o individualismo que nos 
aprisiona num beco sem saída. Vejo o poder onde a imaginação para inventar 
o desejável se liberta, onde se ultrapassa a competição desenfreada, onde 
no real se faz o possível.”
 

Maria de Lourdes Pintasilgo, 1975, “Journées internationales à Paris”, 
 Lisboa, Arquivo MLP



O QUE É O BANCO DE TEMPO
Comparamos o Banco de Tempo aos outros Bancos (por ter cheques, saldos, extratos e movimentos de 
conta, créditos e débitos, agências…) para logo nos apressarmos a diferenciá-lo. Neste Banco não há 
juros nem dinheiro, circula apenas tempo: as horas que as pessoas trocam entre si, no contexto desta 
iniciativa solidária.

É um sistema de organização de trocas solidárias, que promove o encontro entre a oferta e a procura de 
serviços disponibilizados pelos seus membros e que se baseia nos seguintes princípios:

• Troca-se tempo por tempo: a unidade de valor e de troca é a hora;

• Todas as horas têm o mesmo valor: não há serviços mais valiosos do que outros;

• Há obrigatoriedade de intercâmbio: todos os membros têm de dar e receber tempo;

• A troca não é direta: o tempo prestado por um membro é-lhe retribuído por qualquer outro membro;

• A troca assenta na boa vontade e na lógica das relações de “boa vizinhança”: os serviços prestados 
correspondem a atividades que se realizam com gosto e, para as realizar, não podem exigir-se aos 
membros certificados ou habilitações profissionais.

O modo de funcionamento é simples:

Quem quiser tornar-se membro do Banco de Tempo deverá inscrever-se numa agência do Banco de 
Tempo. Terá uma entrevista de acolhimento e colocará à disposição dos restantes membros inscritos, 
os serviços que quer e gosta de realizar, deixando uma lista de serviços que tem interesse em pedir. Os 
serviços que refere são meramente indicativos e, a qualquer momento, o membro pode integrar novos 
serviços que queira disponibilizar e solicitar. Cada membro tem uma conta corrente em que se registam 
os movimentos, isto é, em que se debitam e creditam as horas correspondentes aos serviços recebidos 
e prestados.

Na prática, funciona deste modo:

Quando um membro do Banco de Tempo precisa de um serviço, contacta a sua agência, que vai 
procurar um outro membro que o possa realizar. Realizado o serviço, quem o solicitou passa um cheque 
de tempo. O membro que prestou o serviço deposita o cheque, que é creditado na sua conta, e poderá 
obter outros serviços disponibilizados por qualquer outro membro.

A hora é divisível em meia hora, fazendo-se um arredondamento por excesso (mais que 15 minutos) ou 
por defeito (menos que 15 minutos).

Por exemplo, a Sara pede ajuda para fazer dois fantoches para uma apresentação na aula de Inglês. 
O Pedro ajuda-a durante duas horas e vinte minutos. Tendo usufruído deste serviço, a Sara passa um 
cheque de duas horas e meia ao Pedro. Quando o Pedro deposita o cheque, são creditadas as duas 
horas e meia na sua conta, ao mesmo tempo que são debitadas na conta da Sara. 

Importa clarificar que neste banco é indiferente que o saldo seja positivo ou negativo, o único compromisso 
é o de conseguir um equilíbrio na conta pessoal, isto é, nunca ultrapassar as 20 horas de débito ou de 
crédito.

TROCAS ENTRE MEMBROS DE DIFERENTES AGÊNCIAS E EM GRUPO
Qualquer membro do Banco de Tempo que queira pedir um serviço a membros de outras agências 
poderá fazê-lo: contacta a sua agência do Banco de Tempo que, por sua vez, contactará com a agência 
indicada pelo membro, veiculando o respectivo pedido.

A agência contactada procura, entre os seus membros, um que possa realizar o serviço solicitado e, 
quando o encontra, cede os dados do membro à agência de onde partiu o pedido.

Colocam-se os dois membros em contacto e, trocado o serviço, o membro que o recebeu passa um 
cheque de tempo ao membro que lho prestou.

Quando o cheque é depositado, a agência procede ao pagamento das horas através da sua conta 
e informa a agência de onde partiu o pedido deverá debitar o mesmo número de horas na conta do 
membro que recebeu o serviço.

SERVIÇOS TROCADOS NO BANCO DE TEMPO
Precisaríamos de muitas páginas de texto se quiséssemos dar uma resposta completa e exaustiva 
à questão “que serviços se trocam no Banco de Tempo?”. Cada pessoa é depositária de saberes, 
interesses e necessidades muito diversas e, por isso mesmo, é muito vasto e surpreendente o leque dos 
serviços trocados no Banco de Tempo!

São frequentes as trocas dos seguintes serviços: companhia para ir ao médico, para ir a espetáculos, 
para caminhar; ir ao centro de saúde buscar uma receita médica, ao hospital marcar uma consulta; 
arranjos de campainhas, fechaduras, de canalização, de estores, de costura e de tapetes de Arraiolos; 
ajuda para pendurar estantes e quadros, para arrancar ervas daninhas; massagens; ler alto; cozinhados; 
preenchimento de declarações de impostos; lavagem do carro; apoio ao estudo, lições para aprender a 
usar o computador, a coser à máquina, a dançar, a cozinhar…

Surgem serviços surpreendentes, como “cantar fados”, oferecido por um membro de São João da 
Madeira, ou aconselhamento de imagem, como acontece em Cascais, ou ajuda para transportar estrume 
em excesso e arrancar ramos de uma sebe de tília que suja o tanque de um membro do Banco de Tempo 
de Évora… ou apanhar fruta, espigas, mirtilos como acontece em Ílhavo onde, como nos diz Jorge 
Neves “toda a gente tem o seu bocadinho de terra”. 

As ajudas que se desencadeiam entre os membros do Banco de Tempo são muitas vezes as mesmas 
que se trocam dentro das fronteiras familiares e entre amigos e que, em alguns casos, dificilmente se 
encontram no mercado: ninguém se lembraria de pagar para obter companhia para andar a pé, para 
ir ao teatro, a uma exposição, dificilmente alguém se lembraria de pagar a quem lhe fizesse um nó de 
gravata, lhe ensinasse a fazer um doce ou ajudasse a escrever uma carta. 

Cada Agência tem uma listagem de serviços disponíveis diferente das outras porque, como sublinha 
Margarida Portela (Santa Maria da Feira), “os Bancos são as suas pessoas”. As listagens estão sempre 
em aberto e em construção: a qualquer momento se alargam com o aparecimento de novos membros, 
com a emergência de novas necessidades ou de novas ideias para as trocas. 

Muitos dos serviços são, como antes se referiu, trocados em grupo e, como nos conta Rute Castela 
(Coimbra) “às vezes basta uma pessoa dizer “eu gostava de aprender…” para se organizar uma troca 
em grupo”. 

Aprender a fazer fornos solares, a fazer massagens e a maquilhar, são exemplos de alguns dos serviços 
trocados em grupo, em Coimbra. Conversas em inglês, jardinagem, confeção de prendas de natal, 
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aprender a fazer lenços de namorados, yoga do riso, troca de receitas e a aprendizagem de novas 
formas de cozinhar, são algumas das trocas que aconteceram em grupo, em Cascais. Na Portela há 
muitas trocas em grupo: escrita criativa, leitura em voz alta, “clube do riso”, castanholas, aprender a 
fazer flores, mochicos, embutidos, lacinhos… 

Em Braga, um membro do Banco de Tempo animou uma sessão sobre alimentação saudável, outro 
sobre a boa utilização da internet no acesso aos serviços bancários; em Valongo um membro ensinou 
um grupo a fazer brincos, colares, a modificar roupas e, em São João da Madeira, formou-se mesmo 
o grupo “alinhavar o tempo”, onde os membros aprendem, uns com os outros, a tricotar, fazer croché, 
bordados…

Estas trocas em grupo são, como sugere Cristina Querido (Cascais), uma forma de as pessoas se 
“aproximarem, integrarem e conhecerem”. Criam coesão, proporcionam momentos gratificantes e 
significativos e são espaços privilegiados de descoberta e desenvolvimento de talentos, que são sempre 
bem-vindos e valorizados no Banco de Tempo!

(No Banco de Tempo) “Faço avaliações de bem-estar, dou dicas e 
conselhos de nutrição, de jardinagem, dou explicações de biologia 
e posso tomar conta de crianças.”

Maria João Moreira, membro da Agência do BdT de Braga

“Estou muito satisfeita porque me sinto mais 
útil e mais rica como pessoa: alguém que está 
doente e necessita de medir a tensão arterial; 
uma amiga que precisa de se deslocar e não 
tem carta de condução; uma ajuda no pôr de 
mesas para uma festa… E, então, quando eu 
necessito de algum arranjo de costura ou de uma 
quiche deliciosa? As “mãos de fada” aparecem 
logo cheias de boa vontade! E é nesta troca de 
serviços e de afetos que nos sentimos próximos 
e úteis e, assim, nos enriquecemos.”

Maria Isabel Aresta, membro da Agência do 
BdT de Quarteira

“Disponibilizei-me para pesquisar sobre temáticas diversas; 
colaborar na elaboração de placard; fazer “porta-aberta” e estar 
assim ao dispor dos membros, na sede, uma vez por semana; 
oferecer companhia, convívio e ouvir o Outro e colaborar nas 
atividades desenvolvidas pelo Banco de Tempo. Tenho recebido 
companhia, transporte para casa; o apoio precioso em períodos 
difíceis como na doença; a bricolage e, o mais importante, o afeto, 
a dedicação principalmente de alguns membros do Banco de 
Tempo que sinto muito próximos.”

Maria José Soares, membro da Agência do BdT Jaime Moniz 
– Funchal

“Eu estava de férias e necessitei que me transportassem algo. Pedi que 
me “assaltassem a casa”, com instruções precisas de como o poderiam 
fazer. As pessoas a quem o solicitei eram de extrema confiança, o que 
me deixou muito descansada”.

Daniela Serra, membro da Agência do BdT de Santa Maria da Feira

“O que dou? Cuidar dos cães (levar a passear, 
ficar com eles numa ausência dos donos); fazer 
companhia; apresentações em power point; trabalho 
de photoshop (cartazes, criar álbum fotográfico digital 
de férias, retocar fotografias, recuperar fotografias 
antigas, etc.). O que recebo? Jardinagem; passar a 
ferro; trabalhos diversos como picheleiro; trabalhos 
manuais e dança.”

Anabela Rocha, membro da Agência do BdT de 
Santa Maria da Feira
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BREVE HISTÓRIA  
E ESTRUTURA 

 DO BANCO DE TEMPO 
EM PORTUGAL

“Não há nenhum caminho tranquilizador à nossa espera. Se o queremos, 
teremos de construí-lo com as nossas mãos.”
 

José Saramago



BREVE HISTÓRIA DO BANCO DE TEMPO EM PORTUGAL
Esta proposta de organização de trocas solidárias de tempo tem evoluído em vários países, sendo a 
Itália e os Estados Unidos aqueles onde existe, de forma documentada e sistematizada, há mais tempo. 
Nos Estados Unidos, Edgar Cahn, ainda nos anos 80, promoveu a criação de centros de trocas em que o 
valor de troca era a hora (Time Dollar), surgindo os primeiros “Time Banks” em 1992. É também no início 
dos anos 90 que, em Itália, começam a surgir os primeiros Bancos de Tempo.

Em 2000, o Graal iniciou o trabalho de criação das condições para a implementação do Banco de Tempo 
em Portugal. O primeiro contacto do Graal com o conceito de Banco de Tempo deu-se num encontro em 
Barcelona, em 1998, através da Associação Salud y Família, no âmbito do projeto “Para uma Sociedade 
Ativa”. Esta associação catalã tinha já começado a dinamizar Bancos de Tempo, com inspiração nas 
iniciativas italianas, em particular na experiência de Sant ‘Arcangelo di Romagnia, uma pequena cidade 
a poucos quilómetros de Rimini, onde a Comissão para a Igualdade de Oportunidades do Município 
desenvolveu um sistema de trocas, entre mulheres, tentando resolver o problema da escassez de tempo, 
criando, também, um espaço de socialização.

Contando com o apoio de Maria de Lourdes Pintasilgo, uma equipa do Graal, começou em 2000 a 
trabalhar aspetos regulamentares e a desenvolver a imagem institucional do Banco de Tempo, concebendo 
instrumentos operativos e envolvendo várias entidades na qualidade de potenciais parceiras.

Foi decisivo o apoio de Maria de Belém Roseira, então Ministra da Igualdade, que acolheu muito bem a 
proposta de implementação do Banco de Tempo em Portugal e desenvolveu as diligências necessárias 
no sentido da concessão de apoio financeiro. O Banco de Tempo foi reconhecido como um serviço à 
Conciliação Trabalho/ Família no quadro da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) 
e chegou a estar mencionado no orçamento do Estado. Este apoio foi concedido durante dois anos e 
caiu aos primeiros sinais da crise.

No início de 2002, nasciam as primeiras Agências do Banco de Tempo, tendo sido a primeira inaugurada 
em Abrantes. Seguiram-se muitas outras – algumas fecharam as suas portas, outras mantém-se ativas 
– assumindo diferentes configurações nos territórios onde este projeto ganhou vida.

Entretanto, o Banco de Tempo foi ganhando visibilidade, foi-se consolidando e há hoje, em Portugal, mais 
de 1900 membros do Banco de Tempo, 74% dos quais são mulheres. São 29 as agências a funcionar 
em diversos pontos de Portugal continental e nas duas Regiões Autónomas, concentrando-se em áreas 
do litoral e, sobretudo, a Norte do Tejo, acompanhando o padrão de distribuição populacional do país.

As agências do Banco de Tempo nascem de parcerias entre o Graal e entidades de natureza diversa: 
Juntas de Freguesia, Câmaras Municipais, Associações, Fundações, Escolas, IPSS, Órgãos de 
Comunicação Social, etc.

Apesar de partilharem dos mesmos princípios e regras de funcionamento, há uma enorme diversidade 
nas agências do Banco de Tempo. As dinâmicas locais em curso assumem, efetivamente, características 
distintas, fruto do seu enquadramento em realidades sociais e organizacionais diferenciadas. Cada 
agência do Banco de Tempo tem as suas próprias características, define os seus públicos e limites 
territoriais, toma decisões quanto aos recursos humanos ligados à sua dinamização, define estratégias 
de intervenção e comunicação, decide aspetos ligados à gestão quotidiana: horários, periodicidade e 
formato dos Encontros de Membros, etc.

O GRAAL COMO BANCO CENTRAL
Ao longo destes anos, o Graal tem procurado nutrir esta iniciativa: promovendo a criação de novas 
Agências do Banco de Tempo, apoiando aquelas que estão em funcionamento, desenvolvendo com 
regularidade ações de formação inicial, pelo menos quatro por ano, estruturando também oportunidades 
regulares de diálogo, de encontro e de formação das equipas dinamizadoras locais. Anualmente, o Graal 
promove dois Encontros Nacionais do Banco de Tempo, um no Outono, na sede do Graal, e outro na 
Primavera, numa das localidades onde o Banco de Tempo funciona. Nos últimos anos, tem sido possível 
desenvolver encontros regionais, alguns dos quais são abertos aos membros.

O Graal tem desenvolvido atividades de monitorização e de avaliação do funcionamento da Rede 
Nacional do Banco de Tempo e tem-se articulado com organizações que em outros países assumem 
funções análogas no Banco de Tempo.

Assegura ainda a elaboração de diversos instrumentos operativos e de divulgação, de que é exemplo o 
boletim bianual do Banco de Tempo “Trocar Notícias”, no qual se partilha a actividade do Banco Central 
e das agências e se publicam artigos de reflexão.

FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS DO BANCO DE TEMPO
As agências dão vida ao Banco de Tempo nos seus territórios: cabe-lhes divulgar o Banco de Tempo 
junto da comunidade local, fazer o acolhimento e a inscrição de novos membros e facilitar o encontro 
entre a “oferta” e a “procura” de serviços por parte dos membros.

Faz igualmente parte das suas funções assegurar o registo dos movimentos de conta; disponibilizar 
informação aos membros sobre os serviços disponíveis na agência, sobre o seu extrato de conta e 
saldo, assim como partilhar as notícias do Banco de Tempo e as atividades da agência.

Importa, também, que sejam ativas na procura e implementação de estratégias de dinamização das 
trocas de tempo entre os membros. Cabe ainda às agências organizar regularmente Encontros de 
Membros do Banco de Tempo.

Os Encontros de Membros assumem formas diversificadas. Podem ser exclusivos para membros ou 
abertos à comunidade e, neste ultimo caso, são importantes para dar a conhecer o Banco de Tempo e 
promover a adesão de novos membros. Conta-nos Margarida Portela (Santa Maria da Feira) que “cada 
vez que há um Encontro, no dia seguinte, temos novas inscrições (…). As pessoas gostam do ambiente 
e voltam para se inscrever!”.

Alguns destes Encontros organizam-se em torno da partilha de experiências e perspetivas sobre a vida 
e funcionamento do Banco de Tempo, pensando-se coletivamente o futuro. Em Quarteira, por exemplo, 
nos encontros mensais, planeiam-se iniciativas, reflete-se sobre a dinâmica das trocas, atualizam-se 
saldos, estimulam-se novos pedidos. Em Cascais, segundo Irene Santos, nos encontros trimestrais, os 
membros “atualizam os seus desejos, os seus pedidos, as suas ofertas, falam sobre as trocas”. 

Outros Encontros de Membros organizam-se em torno de atividades desportivas, recreativas, culturais, 
etc. Assumem a forma de reuniões ou de palestras, debates, caminhadas, sardinhadas, convívios de 
Natal, piqueniques, magustos, passeios, visitas de estudo, “conversas à solta”, como acontece no 
Funchal e mesmo de “mostra de serviços”, como aconteceu, recentemente, em Santa Maria da Feira.

A periodicidade da sua realização é variável, mas aconselhamos vivamente que sejam regulares e nunca 
menos que anuais, dada a importância destes encontros, que favorecem o conhecimento mútuo e o 
estreitamento das relações entre os membros, o que se reflete na dinâmica das trocas de tempo. Quando 
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as pessoas se conhecem entre si, têm mais facilidade em identificar o que podem trocar, descobrem 
que aquilo que podem fazer no Banco de Tempo poderá interessar e ser útil aos outros membros e 
vice-versa. Por outro lado, vencem-se possíveis barreiras ligadas à falta de confiança ou desconforto 
em fazer trocas com pessoas desconhecidas. Como faz notar Margarida Portela (Santa Maria da Feira), 
“nas trocas as pessoas não se conhecem todas entre si. O sentido de pertença a uma comunidade não 
se vive pelas trocas, mas através dos encontros de membros”. 

Os encontros promovem também o sentido de pertença ao Banco de Tempo, estimulam a participação 
dos membros e, muitos deles, encerram em si um potencial importante de abrir novos horizontes. A 
este propósito recuperamos as palavras de Isaura Pinto (Évora) que nos fala dos encontros de membros 
enquanto espaços de conversa e aprofundamento de temas: “são serões muito agradáveis e surgem 
discussões muito interessantes. Temos debatido temas de que as pessoas lá fora não falam (...) às vezes 
fazemos encontros só para tomar chá e nascem outras conversas”.

Várias agências do Banco de Tempo têm, ao longo do seu percurso, cultivado relações colaborativas e 
estreitas com entidades locais e, algumas, marcam mesmo presença nas redes sociais dos seus Concelhos.

É frequente a organização conjunta de eventos que assinalam datas importantes como, por exemplo, 
o Dia da Criança, em Quarteira, a participação em mostras sociais, em peditórios com objetivos 
humanitários e de solidariedade, a cooperação em outras ações de reconhecido interesse social e 
comunitário. Por exemplo, a agência do Banco de Tempo do Funchal, dá apoio escolar às reclusas de 
um estabelecimento prisional. 

Esta tradição de abertura e colaboração com outras entidades contribui para que o Banco de Tempo seja 
reconhecido como um recurso comunitário: a agência Jaime Moniz – Funchal, sublinha que “adquiriu 
credibilidade e respeito no meio em que se insere”, no mesmo sentido Isabel Pinto, tendo por referência 
a experiência de Quarteira, afirma: “O Banco de Tempo é uma referência em toda a comunidade, as 
entidades reconhecem o trabalho realizado. As pessoas confiam...”.

Para além da colaboração com entidades com intervenção local, as equipas dinamizadoras e os 
membros do Banco de Tempo são, muitas vezes, promotores de iniciativas dirigidas à comunidade, de 
que as feiras de trocas, as feiras solidárias, as exposições e os cabazes solidários são exemplos. Irene 
Santos (Cascais) descreve assim este processo de participação cidadã: “As pessoas vão-se reunindo, 
vão pensando, vão criando coletivamente… Encontram-se por motivos que começam, normalmente, 
por ser privados, mas a sua participação no Banco de Tempo acaba por ser de domínio público”.

“O Banco de Tempo constituiu uma experiência muito gratificante na minha vida, ao 
longo destes onze anos em que, algumas vezes de forma intensa, vivi este projeto. 
Esta vivência fez-me enriquecer de uma forma que eu nem poderia, no início, imaginar, 
embora já tivesse boas expectativas. Os valores de solidariedade, gratuidade, atenção 
ao outro, partilha… estiveram sempre presentes na minha vida, mas o Banco de Tempo 
deu-me oportunidade de estruturar, consolidar e aprofundar esses valores e, sobretudo, 
colocá-los em prática, numa dinâmica de dar e receber que me pareceu, desde logo, 
revestir-se de uma clara novidade.”

Maria Emília Homem da Costa, membro da Agência do BdT Jaime Moniz – Funchal
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A EXPERIÊNCIA DE COORDENAÇÃO
A experiência de coordenação é exigente, tanto a nível central quanto a nível local. Nem sempre os 
resultados correspondem às nossas melhores expetativas, nem sempre os esforços têm o retorno 
esperado. Por vezes, o Banco de Tempo desenvolve-se em condições de parcos recursos e temos 
assistido a algumas portas a fechar.

“Disponibilidade, dedicação e vontade” são elementos que Marisa Espadinha (Abrantes) considera 
fundamentais para que se ultrapassem os obstáculos que se vão encontrando. Outros elementos 
surgem repetidamente identificados nas entrevistas: a paixão, a persistência, a entrega, a confiança, a 
resistência à frustração e o tempo.

 Recorrente foi também o reconhecimento da importância de se constituir uma equipa. Na perspetiva de 
Marta Oliveira (Corroios) é fundamental “haver uma equipa que se encontra regularmente para partilhar 
ideias, constrangimentos e dificuldades de forma a ultrapassá-los”. A equipa funciona, nas palavras de 
Isaura Pinto, como a “mola de arranque para tudo”.

Apesar das resistências, dos desafios e das dificuldades, a experiência tem sido valiosa para muitas das 
pessoas que integram as equipas dinamizadoras locais. Revelam-no testemunhos, na primeira pessoa, 
como os que se seguem. 

Isabel Pinto (Quarteira) diz que se sente “completamente realizada porque a minha vida é útil.” Rute 
Castela (Coimbra) considera que “é extremamente positivo estar envolvida num projeto que me faz 
sentido, que é transformador na minha vida e na vida dos outros”. Isaura Pinto (Évora), partilhou o seu 
contentamento com as seguintes palavras: “deixa-me muito feliz fazer parte da equipa que trouxe o Banco 
de Tempo para Évora” e Ângela Almeida (Esgueira- Aveiro) descreve a experiência como “fantástica” por 
ser “muito gratificante ver que a comunidade reconhece o valor do Banco de Tempo e que usufrui”.

Nas entrevistas aparecem diversas referências ao modo como a experiência de dinamização do Banco 
de Tempo fez emergir novas conceções sobre a vida e sobre a natureza humana. Conceição Testos 
(Portela) diz-nos que “percebemos que somos todos de pele e osso, que não podemos viver sozinhos 
e que ninguém pode ter a ilusão de que não precisa dos outros.” Paula Gonçalves (Lousã) valoriza o 
facto de se aprender, na prática, “que toda a gente tem alguma coisa de bom para dar e tem sempre 
algo a receber”. No mesmo sentido, Carla Moniz (Valongo) considera que o Banco de Tempo nos ajuda 
“a sermos melhores pessoas, a reconhecer o valor dos outros. Ajuda-nos a reconhecer que não somos 
super-homens, super-mulheres, mas que precisamos uns dos outros”.

Marta Oliveira (Corroios) conta-nos como aprendeu no Banco de Tempo que “às vezes, o muito não é 
o importante (…) e o que realmente importa são as pessoas e as relações”. No mesmo sentido, Carmo 
Araújo (Jaime Moniz – Funchal) sublinha que “para além do conhecimento da realidade e abertura para 
os outros, aprende-se a valorizar o outro e pequenos-nadas do quotidiano”. 

Ainda relativamente às descobertas sobre as pessoas, Margarida Barbedo (São João da Madeira) diz: 
“apercebi-me no Banco de Tempo que há pessoas muito generosas, com muito para dar, com muita 
vontade de ajudar os outros”.

Algumas pessoas falaram-nos, nas entrevistas, em mudanças que a experiência de coordenar e participar 
na dinâmica do Banco de Tempo produziu em si próprias. Cristina Querido (Cascais) diz que o Banco 
de Tempo tem sido uma “alavanca para crescer, tanto a nível pessoal, quanto profissional”. Carmo 
Araújo (Jaime Moniz - Funchal) diz-nos que aprendeu a “valorizar a cultura do cuidado e da vizinhança, 
tornando-me mais atenta, amável e solidária”. Fátima Almeida (Braga) diz-nos “tenho aprendido a ser 
persistente e tolerante; a escutar e a partilhar ideias e respostas para cada situação e a estabelecer 
diálogos e pontes entre as pessoas”. Também a propósito de aprendizagens e mudanças pessoais, Irene 
Freitas e Silva (Lumiar) diz: “o Banco de Tempo foi a maior fonte de aprendizagem da minha vida (…) 
abre-nos a mente, força-nos a abandonar o registo em que trabalhámos e em que fomos educados”.



Ao falarem sobre a sua experiência de coordenação do Banco de Tempo algumas pessoas sublinham 
o enriquecimento do seu mundo relacional. Cristina Fatela (Castelo Branco) diz: “conheci pessoas com 
uma filosofia de vida muito diferente, organizadas para um objetivo mais solidário e frutífero (…) é como 
criar uma família de pertença”. Também Elsa Farto (Agência dos Serviços Sociais da CGD) valoriza esta 
dimensão relacional e diz assim: “para mim tem sido muito gratificante, não só pelos colegas com quem 
trabalhei (na equipa de coordenação), mas também pelo aproximar ao Graal, onde tenho tido o prazer 
de participar em atividades e onde conheci pessoas maravilhosas dos outros Bancos de Tempo”. Carmo 
Araújo (Jaime Moniz - Funchal) fala-nos também da “oportunidade de conhecer e conviver com pessoas 
maravilhosas, com quem aprendo todos os dias”.

Também nós, no Banco Central temos aprendido muito com as pessoas ligadas às agências do Banco 
de Tempo que têm contribuído de forma muito significativa e efetiva para o modo como hoje vemos e 
pensamos o Banco de Tempo.
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OS PRINCÍPIOS  
DO BANCO DE TEMPO 
 E SUAS IMPLICAÇÕES

“Cuidar é o oposto da indiferença: implica comunicação e uma situação 
de parceria em que há dar e receber”.
 

Comissão Independente População e Qualidade de Vida



Nas páginas que se seguem, desenvolvemos, um a um, os princípios do Banco de Tempo e tecemos 
algumas considerações sobre o potencial transformador associado à incorporação dos mesmos.

TROCA-SE TEMPO POR TEMPO
No Banco de Tempo não circula dinheiro, transacionam-se horas. Troca-se tempo por tempo: a unidade 
de valor e de troca é a hora. Efetivamente, a circulação de dinheiro só é possível para reembolso, 
previamente acordado, de despesas relacionadas com o serviço trocado.

Acostumados que estamos ao uso de dinheiro, este princípio suscita, por vezes, reações de “estranheza”, 
mesmo entre os membros do Banco de Tempo. Natividade Veiga (Aveiro) conta-nos que, por vezes, as 
pessoas perguntam: “Então arranjou-me uma coisa e eu não pago nada?”. Nesses casos é necessário 
clarificar que a pessoa paga o serviço, prestando outros serviços a qualquer outro membro do Banco 
de Tempo.

O facto de não haver transações de dinheiro é incomum, senão mesmo revolucionário, numa sociedade 
onde quase tudo (do lazer ao cuidado) foi transformado em ”mercadoria”, onde o dinheiro está no centro 
das relações entre as pessoas e é frequentemente valorizado em relação a estas.

Desafia-se assim a crença de que para “ser” é preciso “ter” e ameaça-se a convicção amplamente 
partilhada e alimentada pelo mercado, em particular pela publicidade, de que a nossa felicidade e 
realização, enquanto seres humanos, é determinada pelo que consumimos e podemos consumir. 

O facto de o dinheiro não ser necessário, nem tão pouco ser possível o seu uso nas relações entre 
os membros do Banco de Tempo, tem sido atraente para algumas pessoas que procuram iniciativas 
que se emancipam da lógica “produtivista-consumista”. Irene Santos (Cascais) considera que um 
grupo significativo de membros inscritos em Cascais procura o Banco de Tempo precisamente por 
esta possibilidade de “levar uma vida menos mercantil (…) procuram vias alternativas, modos de 
vida alternativos fora do mercado de capital”. Surgem depois trocas de serviços que se ligam a essa 
procura e que “nos capacitam para sermos nós a fazer as coisas, para não ser preciso comprar tudo: 
aprender a arranjar uma lâmpada que se avaria, em vez de a deitar fora, fazer champôs caseiros…”.

Por outro lado, o Banco de Tempo tem permitido a membros de grupos sociais mais desfavorecidos, ou 
particularmente afetados pela crise, o acesso a serviços que não poderiam obter se, para tal, tivessem 
que fazer uso de dinheiro. Os exemplos multiplicam-se: apoio ao estudo, acesso a um rastreio nutricional 
(como acontece em Braga), pequenos arranjos domésticos, ajudas para pendurar candeeiros, prateleiras 
e quadros, massagens, maquilhagem, lições…

São, por exemplo, muitas as horas que têm circulado na agência de Évora que correspondem a derrubar 
rebocos, fazer pinturas em casa de membros do Banco de Tempo com idade avançada e que como diz 
Isaura Pinto “temos a certeza que se não fosse através do Banco, as pessoas não poderiam usufruir 
destes serviços”. A coordenadora da Agência de Évora lembrou ainda outra situação com contornos 
semelhantes às que antes partilhámos e que se relata nas linhas que se seguem: 

“A senhora estava muito doente e tinha o quintal invadido por ervas (…) passámos ali uma manhã 
inteira… Foi uma manhã muito dura de trabalho: as laranjeiras estavam a precisar de ser cortadas, a 
sebe estava enorme, a folhagem era muita (…). Deixámos o quintal num “brinquinho”… Foi das coisas 
que me deu mais gozo e sei que se não fosse o Banco de Tempo ela não teria ninguém… foram muitas 
horas de trabalho e tudo isto custaria muito dinheiro”. 

Em Valongo, falam-nos de uma senhora desempregada, com grandes dificuldades financeiras e que 
conseguiu, no Banco de Tempo, quem lhe fosse arranjar a persiana da sua sala de estar, onde lia e fazia 

uma boa parte da sua vida. Sublinham o papel que o Banco de Tempo pode jogar nestas situações de 
grande vulnerabilidade económica, em que as pessoas sentem na pele, a todo o momento e nas coisas 
mais simples, a privação. E, a propósito desta situação, Aurora Sousa lembra o quão importante pode 
ser para algumas pessoas, que vivem em situações de “pobreza envergonhada”, poderem aceder a 
alguns serviços e não terem de admitir as suas dificuldades financeiras para os obterem gratuitamente.

“O dinheiro é convertido em Tempo, o que permite contribuir para a 
construção de uma sociedade mais saudável, menos materialista. Claro 
que economizamos também”.

Anabela Rocha, membro da Agência do BdT de Santa Maria da Feira

“Acredito no conceito de troca de serviços, no ajudar e 
ser ajudado, sem serem necessários bens monetários”.

Maria João Moreira, membro da Agência do BdT 
de Braga

“Desde logo me entusiasmei pelo projeto, pela atualidade 
dos seus princípios, sobretudo a reciprocidade, a 
gratuidade, a discrição e empenhamento dos serviços 
a prestar face a uma sociedade tão marcada pelo 
individualismo e o egocentrismo”.

Graça Silva, membro da Agência do BdT Jaime 
Moniz – Funchal

20 21



TODAS AS HORAS TÊM O MESMO VALOR
A hora de um professor universitário que ensina estatística no Banco de Tempo tem o mesmo valor da 
hora de uma menina que se oferece para fazer companhia a quem queira andar de bicicleta. No Banco 
de Tempo, todas as horas têm o mesmo valor, nenhum serviço é mais ou menos valorizado do que os 
outros. 

Ao utilizar-se o tempo como medida de valor, reconhece-se o valor intrínseco do tempo de cada pessoa, 
independentemente do seu estatuto social e cultural, do seu sexo, da sua profissão, origem e idade.

Rompe-se, aqui, com a estratificação, com as hierarquias tão características das economias de mercado, 
rompe-se ainda com as lógicas competitivas que conduzem à desvalorização e exclusão de muitos. 

Ao reconhecer o igual valor do tempo de todas as pessoas, eleva-se a autoestima de muitas que 
disponibilizam no Banco de Tempo serviços desvalorizados e “periféricos” no mercado. Passa-se, 
assim, a mensagem, de uma forma muito clara e prática, de que o tempo de “produzir” não é o único 
que tem valor, que têm valor os tempos de lazer, de estar com os outros e de cuidar de si mesmo, da 
natureza e dos outros.

TODOS OS MEMBROS TÊM QUE DAR E RECEBER TEMPO
Quando se pensa e se fala em solidariedade, geralmente aproximamos este conceito mais ao universo 
simbólico da caridade do que a valores como a cooperação e o companheirismo. 

As pessoas envolvidas na relação solidária assumem, normalmente, papéis distintos: uns praticam o ato 
solidário e outros – os necessitados e carentes de ajuda – beneficiam do mesmo. No Banco de Tempo, 
os papéis não estão cristalizados e são continuamente reversíveis. Todos os membros são convidados 
a praticar e a beneficiar de atos solidários. Para todos há obrigatoriedade de dar e de receber.

Este princípio enraíza-se na convicção de que todos precisamos uns dos outros, que ninguém é 
autossuficiente e, por outro lado, que há sempre alguma coisa que podemos fazer pelas outras pessoas.

Este reconhecimento da universalidade dos recursos e das necessidades e a igual valorização do tempo 
de todas as pessoas vem colocar-nos numa condição de radical igualdade.

Maria de Belém Roseira, na sua comunicação no Encontro Internacional comemorativo dos 10 anos do 
Banco de Tempo em Portugal, valorizou esta conceção de solidariedade “nos dois sentidos” e explicou: 
“É a dimensão da pessoa humana, na sua essência, como um todo de forças e fraquezas, que sai aqui 
reforçada. Eu partilho as minhas forças com os outros e preciso das forças dos outros para me ajudar a 
vencer as minhas fraquezas”.

As pessoas em situação de especial vulnerabilidade (pessoas desempregadas, portadoras de deficiência, 
idosas, em situação de pobreza, imigrantes) não são, como habitualmente acontece, descritas apenas 
“pelo que lhes falta”, mas são também valorizadas pelos seus recursos e competências. E este olhar 
sobre a pessoa é dignificante, assim como poder contribuir para a melhoria da vida de outras pessoas, 
em troca das ajudas de que se necessita. Como nos lembra Isaura Pinto (Évora) as pessoas “sentem que 
não ficam em favor para com as outras”.

Esta conceção de solidariedade afasta-se, assim, das conceções mais convencionais fundadas na 
filantropia, na caridade ou na proteção social. Consideramos, igualmente, que minimiza os riscos de 
dependência e os impactos negativos na auto-confiança e no sentido de valor pessoal daqueles que 
beneficiam dessas práticas de solidariedade.

“Confesso que, inicialmente, tinha uma certa relutância em ‘pedir’. 
Estava mais predisposta a ‘dar’. Creio que isso acontece com 
muitos dos que são membros pela primeira vez, pois o conceito 
de ‘dar’ e ‘receber’ ainda está muito enraizado na nossa cultura e 
traz sempre escondido o fantasma do ‘estar em dívida com’. Mas 
aos poucos comecei a interiorizar a filosofia do Banco de Tempo 
e isso refletiu-se quando comecei a usar a palavra ‘troca’ - tinha 
percebido, finalmente, que fazia parte de uma rede de partilhas 
e que os serviços que eu disponibilizava ou que solicitava não 
impunham qualquer tipo de ‘obrigação’ com a pessoa que trocava 
comigo”.

Helena Reis, membro da Agência do BdT de Coimbra

“A inovação desta solidariedade (dar e receber) atraiu-me. Seguindo 
este princípio, houve aspetos da vida que mudaram porque, a pouco e 
pouco, algo de novo se havia interiorizado”.

Lídia Barbeito, membro da Agência do BdT Jaime Moniz – Funchal

“(…) O Banco de Tempo faz-me sentir útil e satisfeita comigo própria 
(…) sinto que os meus serviços e competências podem ser úteis para 
outras pessoas, e quando precisar poderei solicitar os serviços de 
outras pessoas, que eu não saiba fazer tão bem ou não tenha tempo 
para o fazer”.

Julieta Azevedo, membro da Agência do BdT de Castelo Branco

“(O Banco de Tempo) Favorece os laços entre as pessoas, dá a 
possibilidade de cada um poder dar e dar-se aos outros… aprendemos 
a dar e receber sem as amarras nem as convenções que nos limitam... 
E fica uma sensação de liberdade, de independência, de respeito 
pelo esforço e pela dedicação do nosso semelhante. É uma gota de 
água num mundo individualista e egocêntrico, mas uma gota que faz 
toda a diferença.”

Helena Reis, membro da Agência do BdT de Coimbra
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A TROCA NÃO É DIRETA
O Banco de Tempo distingue-se das trocas tradicionais, na medida em que as trocas não são diretas: 
o tempo prestado por um membro é-lhe retribuído por qualquer outro membro. Isto é, quem recebe um 
serviço no Banco de Tempo, paga-o com um cheque de tempo. Quem prestou o serviço deposita-o na 
agência, para que lhe seja creditado o tempo correspondente à realização do serviço.

Se assim não fosse, seria difícil superar situações em que um membro tivesse interesse em receber o 
tempo de outro e o reverso não fosse verdadeiro.

OFERECEM-SE ATIVIDADES QUE SE REALIZAM COM GOSTO 
Os membros do Banco de Tempo são convidados a disponibilizarem-se para realizar por outros, ou 
com outros, atividades nas quais têm gosto. O prazer que se retira na realização de uma atividade é 
de importância basilar no processo de seleção dos serviços a disponibilizar no Banco de Tempo. Os 
membros são estimulados a perguntar-se a si mesmos: “o que é que eu quero e gosto de fazer?”, em 
vez de “o que é que precisam que eu faça?”.

Não se espera que as pessoas sacrifiquem o seu bem-estar pelos outros, mas que o expandam e o 
aprofundem. A proposta é que os membros dediquem o tempo a fazer o que sabem, querem e gostam e 
que peçam apoio nas tarefas que gostam menos de realizar. E é grande a probabilidade de encontrarem 
outros membros que tenham gosto em realizar essas mesmas atividades. Efetivamente, as pessoas são 
diferentes e têm interesses e gostos por vezes antagónicos: uma dada tarefa pode ser penosa e de difícil 
realização para uma pessoa e ser, para outra, fácil e gratificante. Decorar a mesa para um dia especial, 
pendurar prateleiras, fazer doces para uma festa, são exemplos de atividades que fazem o drama de 
uns e o prazer de outros. 

Importa também sublinhar que não podem exigir-se aos membros credenciais ou certificados para 
realizarem os serviços. É frequente as pessoas ofereceram-se para realizar serviços que em nada estão 
relacionadas com a sua área de competência profissional: na Portela por exemplo, há uma tradutora que 
organiza momentos de meditação, uma professora de inglês que se oferece para ensinar astrologia e uma 
hospedeira de bordo que ensina a fazer embutidos e patchwork. Diz-nos Conceição Testos (Portela) que 
são pessoas que “têm estes interesses e talentos que partilham no Banco de Tempo, o que lhes permite 
expandi-los”.

Dá-se assim no Banco de Tempo a incomum combinação de solidariedade, utilidade e prazer.

“Ao convidarmos alguém (para tornar-se membro) é essencial 
dizer-lhe que o Banco de Tempo não exige sacrifícios, mas que, 
pelo contrário, nos liberta de sacrifícios, porque encontramos 
sempre, nos membros, alguém que nos ajuda deliberadamente”.

Ada Gouveia, membro do BdT Jaime Moniz – Funchal

“Cada um dá o que sabe e gosta de fazer. Pelo que 
me toca, ofereci-me para o acompanhamento a quem 
está só, com dificuldades e, por vezes mesmo, com 
impossibilidade de deslocar-se das suas casas. Também 
me disponibilizei para conversar sobre qualquer tema 
(…) e para acompanhar ao médico, ao cinema.”

Graça Silva, membro da Agência do BdT Jaime 
Moniz – Funchal
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TEMPO E SOCIEDADE

- Olá, bom dia! - disse o principezinho.
- Olá, bom dia! - disse o vendedor.
Era um vendedor de comprimidos para tirar a sede. Toma-se um por 
semana e deixa-se de ter necessidade de beber.
- Andas a vender isso porquê? - perguntou o principezinho.
- Porque é uma enorme economia de tempo - respondeu o vendedor. - Os 
cálculos foram feitos por peritos. Poupam-se cinquenta e três minutos por 
semana.
- E com esses cinquenta e três minutos faz-se o quê?
- Faz-se o que se quiser...
“Eu”, pensou o principezinho, “Eu cá se tivesse cinquenta e três minutos para 
gastar, punha-me era a andar muito calmamente à procura de uma fonte”.

“O principezinho”, Antoine de Saint-Exupéry



OUTROS SENTIDOS E USOS DO TEMPO
Dizia Regina Tavares da Silva, no Encontro Internacional do Banco de Tempo, organizado pelo Graal, em 
2003, na Gulbenkian: “na cidade de hoje aumentou a pressa e diminuiu o tempo”. A pressa instalou-se nos 
quotidianos, instaurou-se como modo de vida para muitas pessoas: a pressa de produzir, de consumir, de 
chegar… 

É amplamente partilhada a vivência de uma relação tensa com o tempo, percecionado como insuficiente. 
O stress é uma constante em muitas vidas, e o tempo de uma boa parte das pessoas foi “hipotecado” pelo 
mercado de emprego, que imprime fortes pressões para se trabalhar muitas horas e a um ritmo acelerado. 
As agendas profissionais sobrepõem-se, assim, em muitas situações, a todas as outras, fazendo com que 
não reste tempo, nem energia para a participação cívica, para as relações interpessoais, para o cuidado, 
para o auto cuidado. (2010, Graal) *

Maria Novo (2008) propõe-nos que imaginemos (e tentemos realizar) sociedades diferentes em que o 
tempo nos pertença, onde, em vez de escravos sejamos donos do nosso próprio tempo. Propõe-nos que 
deixemos de desperdiçar as nossas horas com ações que não nos gratificam, que não contribuem nem 
para o nosso bem-estar, nem para o bem-estar das pessoas que nos rodeiam. 

O Banco de Tempo enquadra-se numa cultura do tempo, diferente da dominante e que torna as nossas 
vidas mais humanas. Convida-nos a deslocar do centro das nossas preocupações a produção, o lucro, o 
consumo sem limites estimulado pelo mercado. Ocupa-se das pessoas e do seu bem-estar.

São muitos os serviços trocados no Banco de Tempo que refletem um outro paradigma de uso do tempo, 
que se traduz na priorização da qualidade de vida, do estar com os outros, do cuidado e reforço dos 
vínculos a outras pessoas e à natureza. 

As caminhadas à Serra de Sintra, que Irene Santos (Cascais) descreve como “ experiências vividas com 
intensidade e propícias à criação de ligações fortes à natureza e entre as pessoas”, são um exemplo 
elucidativo desta tendência, mas há muitas mais: conversar, fazer companhia, escutar, caminhar, ler em 
conjunto, fazer jardinagem, usar as mãos em atividades prazerosas…

As palavras de Carla Moniz e depois de Aurora Sousa (Valongo) que se apresentam nas linhas que se 
seguem, falam-nos deste potencial do Banco de Tempo para suscitar questionamentos e abrir caminho 
para se equacionarem alternativas ao modo como vivemos.

“A vida é tão agitada, tão rápida, não paramos para pensar… não temos tempo para os outros, não 
conhecemos os nossos vizinhos, fazemos vidas isoladas… O Banco de Tempo chama-nos à terra e cria 
condições para a aproximação entre as pessoas, facilita a partilha, a solidariedade…”.

“Apercebemo-nos que vivemos sozinhos num mundo cheio de gente que esbarra contra nós, no corre-
corre… O Banco de Tempo vem-nos lembrar o que perdemos: os laços de vizinhança, a ajuda…”.

Também as palavras de Maria do Carmo Araújo (Jaime Moniz - Funchal) reforçam o sentido do Banco de 
Tempo no tempo presente: “Para além do conhecimento da realidade e abertura para os outros, aprende-
se a valorizar o outro e pequenos nadas do quotidiano. O discernimento do que é importante e, por tudo 
o que foi referido, este projeto é cada vez mais relevante no mundo em que se vive.”

CONCILIAÇÃO DE TEMPOS DE VIDA
O Banco de Tempo contraria o individualismo e recupera, em novos moldes, solidariedades informais 
entre vizinhos. As pessoas que se inscrevem no Banco de Tempo passam a contar umas com as outras. 

O Banco de Tempo pode revelar-se de grande utilidade em momentos em que as exigências da atividade 
profissional e as da vida familiar conflituam. Nas entrevistas foram partilhadas várias situações em que 
este potencial do Banco de Tempo se concretizou: na Lousã, falaram-nos de um membro que foi, a 
pedido de outro, buscar uma criança à escola, deixando-a, de seguida, na casa dos avós. Em Santa 
Maria da Feira, um membro obteve apoio para os seus dois filhos, enquanto esteve fora do país: dois 
outros membros foram buscar as crianças à escola, levaram-nas à piscina e, mais tarde, a casa. Em 
Valongo, com regularidade, um membro do Banco de Tempo, que é pai de uma menina de quem tem a 
guarda, fica tranquilo por saber que alguém, da sua confiança, vai buscar a sua filha à escola, quando 
lhe é impossível fazê-lo por trabalhar por turnos.

O acompanhamento de pessoas idosas ao médico é um bom exemplo da utilidade do Banco de Tempo 
na facilitação da conciliação entre a esfera profissional e familiar. Como nos lembra Isaura Pinto: “muitas 
vezes as consultas acontecem em horário laboral e os familiares estão todos ocupados (…) Com o Banco 
de Tempo a pessoa sabe que pode contar com alguém, que naquele dia, àquela hora, a acompanha ao 
médico”. 

Na Póvoa de Varzim, falam-nos de um membro do Banco de Tempo que pede visitas aos seus pais 
idosos durante o seu horário de trabalho. Dois membros do Banco de Tempo, com regularidade, faziam 
estas visitas: “levavam o jornal, conversavam, faziam companhia, levavam o senhor a tomar um café…”.

Surgiram, também, exemplos de outros pedidos que ocorrem nestas redes de vizinhança e solidariedade 
tecidas pelo Banco de Tempo: pedidos de apoio para a árdua tarefa de preparar uma festa de aniversário, 
durante ou após uma semana de trabalho. Em Coimbra, falaram-nos do “muito jeito” que deu a uma 
mãe, contar com o apoio de outros membros do Banco de Tempo para preparar a festa de aniversário 
da filha. Uma situação semelhante foi-nos relatada em São João da Madeira, onde o contributo para a 
festa consistiu na confeção de uma quiche e uma mousse de chocolate.

Para quem tem pouco tempo, uma vez que no Banco de Tempo é obrigatório dar e receber tempo, a 
solução passa por oferecer serviços numa lógica de otimização do tempo: fazer as compras para casa 
ao mesmo tempo que se trata das compras de outro membro, dar “boleia” para outra Cidade quando a 
deslocação já é inevitável, levar mais uma criança ao parque, fazer mais um kg de marmelada ou, fora 
das horas “difíceis” editar um filme, fazer uma tradução, rever um texto, preencher uma declaração de 
IRS.

Partilhamos, ainda, as palavras de Marisa Espadinha (Abrantes) que considera que “ o Banco de Tempo 
tem sido essencial na conciliação entre a vida profissional e familiar e na organização da vida quotidiana 
das famílias, permitindo que cada pessoa disponha de tempo e deixe de sentir, constantemente, uma 
sobrecarga com as atividades realizadas diariamente”.

* Graal, 2010, Conciliação da Vida Profissional com Outras Esferas da Vida – O Que Pensam Eles e Elas. Lisboa.
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TECENDO REDES

O solitário e o solidário

Conta uma lenda chinesa que um dia um discípulo perguntou ao seu mestre:
- Mestre o que é o céu e o inferno?
À pergunta o Mestre respondeu pedindo ao seu discípulo que imaginasse 
uma grande praça, com um monte de arroz, cozido e branco, pronto a 
ser comido. À volta desta praça estavam centenas de pessoas famintas. 
A cada uma delas tinha sido dado uns paus para poderem chegar ao 
monte de arroz, que deles estava distante. Com estes paus cada um 
tentava, a seu modo, alimentar-se, trazendo o arroz à boca, mas sem 
conseguir porque os paus tinham dois metros. Solitários e famintos, 
todos morriam de fome diante da abundância
- Isto era o inferno, diz o Mestre ao discípulo.
Imagina a mesma praça, com o mesmo arroz cozinhado e branco, 
rodeado de homens e mulheres felizes e saciados. Estavam separados 
do arroz pela mesma distância e tinham pauzinhos com dois metros 
também, mas levavam o arroz à boca uns dos outros. Juntos e solidários 
saciavam a sua fome.
- Isto era o céu, descobriu o discípulo.

(adaptação do texto de Leonardo Boff)



REDES QUE AFASTAM A SOLIDÃO
A solidão nas sociedades urbanas ocidentais é um tema de crescente atualidade e relevância. É 
preocupante o individualismo, o anonimato e a indiferença que marca as relações entre pessoas que 
se movem nos mesmos espaços e não se (re)conhecem. Os contactos sociais são, muitas vezes, mais 
superficiais, fugazes e impessoais do que a natureza humana reivindica e faz desejar.

“Reforçar as redes sociais de apoio, diminuir a solidão e promover o sentido de comunidade e vizinhança” 
é certamente o objetivo mais conseguido no Banco de Tempo que, em diferentes territórios, tem 
facilitado contactos e relacionamentos agradáveis, estimulantes e significativos entre vizinhos. Como 
nos diz Conceição Testos (Portela) “tem promovido ‘encontros improváveis’ entre pessoas que, apesar 
de viverem na mesma rua, muito possivelmente, nunca se teriam conhecido se não fosse o Banco de 
Tempo. (…) agora, quando vamos ao Centro, paramos para conversar, há sempre alguém que pergunta: 
“Então, não quer tomar um cafezinho?”.

Uma experiência semelhante é partilhada por um membro da Agência da Foz do Douro que diz que, 
antes de se tornar membro do Banco de Tempo, demorava 10 minutos a ir ao correio e que hoje, o 
mesmo percurso lhe toma a manhã toda, porque está sempre a parar para conversar com pessoas 
conhecidas.

Isaura Pinto (Évora) falando das relações que o Banco de Tempo cultiva, diz assim: “pensar que se não 
fosse o Banco de Tempo aquelas pessoas não se teriam conhecido, não teriam criado esse laço de 
afetividade, sem o qual já não podem passar, faz-me pensar que, só por isso, vale a pena existir o Banco 
de Tempo!”.

Em Corroios, Marta Oliveira fala de encontros que transformam vidas e também de um gratificante 
reencontro entre duas antigas colegas de escola que, apesar de viverem perto, foi no Banco de Tempo 
que as suas vidas se voltaram a cruzar. 

A companhia é um serviço dos mais trocados no Banco de Tempo: companhia para ir ao cinema, ao teatro, 
a exposições, para ir ao médico, andar a pé, ir às compras e escolher tecidos para os cortinados, lãs…

Sair do isolamento, procurar proximidade humana, é uma das motivações que explica a adesão ao 
Banco de Tempo e também o significado que este assume na vida de alguns dos seus membros. 
A equipa coordenadora da Agência do Banco de Tempo Jaime Moniz – Funchal considera que “as 
pessoas procuram o que, no quotidiano, lhes falta e sentem como essencial: a fuga à solidão; convívio; 
companhia; afeto…”.

Algumas pessoas chegam ao Banco de Tempo insatisfeitas com a vida, sentem-se sós… Este estado 
emocional, algumas vezes, aparece relacionado com a situação de desemprego, com a passagem à 
reforma, ligados à perda de contactos sociais, com a perda de uma pessoa significativa, com a monotonia 
dos hábitos…

A este propósito, Conceição Testos (Portela) conta-nos a situação de um senhor viúvo que 
descrevia desta forma a sua rotina, até entrar no Banco de Tempo: “Aposentei-me: levanto- 
-me às sete da manhã e tomo o pequeno-almoço, venho comprar o jornal e depois fico a olhar para o 
jornal porque, entretanto, já o li todo”.

As coordenadoras da Agência de Quarteira lembram que um dos membros mais ativos do Banco de 
Tempo, “a primeira a dizer que sim”, antes de entrar no Banco de Tempo não saía de casa, isolava-se. 
Lembram a insistência que foi necessário fazer para que fosse à primeira reunião e reconhecem que ela 
e a sua vida se transformaram significativamente.

Efetivamente, as trocas e os laços que unem os membros do Banco de Tempo têm retirado muitas 
pessoas de situações de isolamento. Fátima Almeida (Braga) considera que “O Banco de Tempo tem 

sido importante para pessoas que vivem sozinhas. É uma oportunidade para saírem das suas casas, 
dialogarem e conviverem com outras pessoas”.

O reconhecimento, no Banco de Tempo, deste potencial de construção de redes de relações que 
aumentam a qualidade de vida das pessoas, levou uma médica de Quarteira a pedir o contacto das 
coordenadoras da Agência para passar a “receitar” o Banco de Tempo a pessoas que sofrem de solidão. 

Como nos diz Margarida Portela (Santa Maria da Feira), é necessário “dar uma resposta para cada um, 
(…) ninguém pode ficar esquecido”. E é esta orientação atenta e cuidadosa que se exprime nas visitas 
diárias a uma senhora idosa, de Ílhavo, membro do Banco de Tempo. Conta-nos Jorge Neves “todos os 
dias passa por lá alguém, de manhã e ao anoitecer, nem que seja só por dez minutos, para saber como 
ela está”.

Em alguns casos, a própria sede do Banco de Tempo funciona como espaço de encontro e convivialidade 
entre os membros, onde vão simplesmente para se encontrarem com outros.

Na Póvoa de Varzim, conta-nos Fernanda Rodrigues “temos um espaço aberto todas as manhãs e tardes 
e aparece sempre alguém… é como se fosse uma família. As pessoas passam por lá e entram, nem que 
tenham só 5 minutos.”. Em Aveiro diz-nos Natividade Veiga: “as pessoas passam por aqui, às vezes, 
só para ver se tudo está a correr bem e vão ficando, vão-se conhecendo…”; Na Portela, também há 
membros que aparecem na sede “pela companhia”. Conta-nos Conceição Testos “as pessoas entram 
aqui e dizem: ”- Eu vim aqui, mas nem vim fazer nada, vim só um bocadinho para a conversa”. Em Santa 
Maria da Feira, institui-se a hora do chá, narra Margarida Portela: “Às cinco horas as pessoas sabem 
que há chá, é um momento de encontro. As pessoas começaram a trazer compotas, arranjaram-nos 
uma chaleira, uns trouxeram chá, outros a louça… É um momento engraçado! (…) Aparecem na sede 
pessoas reformadas, sozinhas. Saem da solidão, vêm conversar, partilham experiências. O Banco de 
Tempo retira-as de uma situação de desamparo e isolamento. Não é uma relação de dependência, mas 
o Banco de Tempo faz--lhes falta…”.
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“Senti que, ao reformar-me, poderia afastar-me do ambiente da Escola e o 
Banco de Tempo ia proporcionar-me maior convívio e partilha (…) Percebi 
que o estar no BdT me deu maior capacidade para estar em convívio com 
os outros, libertando-me de uma tendência de isolamento (…) Em todos 
estes anos de convívio só encontrei amizades, de tal modo espontâneas 
e sinceras que se transformaram em situações especiais”.

Ada Gouveia, membro da Agência do BdT do Funchal Jaime Moniz

“A amizade, o companheirismo, o convívio, o acompanhamento próximo, 
passaram a fazer parte de mim. Passei a ter uma ligação mais íntima e mais 
próxima com os outros membros do Banco de Tempo que, agora, não dispenso”.

Margarida Gouveia e Freitas, membro da Agência do BdT Jaime Moniz – 
Funchal



“Vivia sempre fechada numa carapaça como uma tartaruga. 
Até que uma amiga me motivou a tornar-me membro do Banco 
de Tempo. A princípio não reagi muito bem. Depois fui-me 
integrando, fiz novas amizades e hoje reconheço que foi a melhor 
coisa que me aconteceu: já escrevo os meus versos, já canto, já 
sorrio (…) reencontrei-me como pessoa”.

Fernanda Ribeiro, membro da Agência do BdT de Quarteira

“Foi extraordinário (participar no Banco de Tempo) porque conheci 
pessoas fantásticas e interagi com elas (…). Tornei-me uma 
pessoa mais comunicativa. Ajudou-me a integrar na comunidade 
local”.

António Castanheira, membro da Agência do BdT de Santa 
Maria da Feira

“Fiz companhia… ofereci transporte, foram tantas as vezes. Participei 
em inúmeras ações solidárias junto de instituições parceiras. Recebi 
o que não conseguia fazer, até sobremesas para ocasiões muito 
especiais, para citar um de entre tantos outros exemplos… Mas, 
sobretudo, interiorizei o hábito de estar em contacto, direto ou por 
outras formas, com os outros membros, principalmente os mais 
próximos, de forma a dar e receber afeto e tempo, numa constante 
disponibilidade recíproca. E tudo isto foi de um valor inestimável”.

Maria Emília Homem da Costa, membro da Agência do BdT 
Jaime Moniz – Funchal

“O Banco de Tempo (…) Foi, realmente, na minha 
vida, mais uma porta aberta para o mundo, para 
as pessoas”.

Lídia Barbeito, membro da Agência do BdT 
Jaime Moniz – Funchal

REDES QUE INCLUEM
O Banco de Tempo enriquece o mundo relacional dos seus membros, que passam a conhecer outras 
pessoas e com elas estabelecem relações com significado. Fortalecem-se, aqui, redes de apoio 
escassas, frágeis e insuficientes. Abrem-se “janelas”, como nos diz um membro do Banco de Tempo 
em Quarteira, imigrante, para quem participar no Banco de Tempo foi crucial para se sentir parte da 
comunidade e para sair de uma situação de grande isolamento e desespero.

O Banco de Tempo tem sido importante em processos de integração de pessoas “deslocadas” na 
comunidade, funcionando, nas palavras de Irene Santos (Cascais), como “uma porta de entrada na 
comunidade”. Foi, na sua opinião, “determinante para algumas pessoas que vieram para o Concelho. 
De repente, quando chegam ao café já conhecem outras pessoas…”. Falou-nos do caso de uma médica 
que entendeu bem este potencial do Banco de Tempo e que se inscreveu para conhecer o público com 
que iria trabalhar no ano seguinte, altura em que passaria a trabalhar no Concelho de Cascais.

Através destas rotinas de encontro, das trocas de serviços e dos Encontros de Membros, o Banco 
de Tempo cria oportunidades significativas de encontro e colaboração entre pessoas de diferentes 
proveniências, condições sociais e idades. 

As relações intergeracionais são uma das riquezas do Banco de Tempo. Rute Castela (Coimbra) 
testemunha: “pessoas de diferentes gerações criaram relações muito bonitas através das trocas, 
encontram-se para beber chazinhos, telefonam-se com frequência (...)”.

Elsa Farto (Agência do Banco de Tempo dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos) ressalta a 
mais valia do Banco de Tempo na criação de pontes entre colegas reformados e outros que ainda estão 
no ativo. “De conhecidos tornámo-nos amigos”, diz.

Existem trocas que envolvem pessoas de diferentes gerações. Nos ateliês de costura, em Évora, por 
exemplo, conta-nos Isaura Pinto: “aparecem sempre miúdas que querem aprender a cozer à máquina, 
a fazer bolsinhas para os telemóveis...”.

Se valorizamos as relações intergeracionais que se estabelecem no Banco de Tempo, não podemos 
deixar de sublinhar as “cumplicidades geracionais” que se constroem, a igual importância de potenciar 
o encontro entre pessoas que têm vivências, dificuldades, receios e dúvidas semelhantes, indissociáveis 
do momento do seu ciclo vital, que vivenciam.

Irene Santos (Cascais) fala-nos do quão importante foi, para algumas pessoas, terem com quem partilhar 
problemas e estratégias para lidar com dificuldades particulares na vida: “a entrada na reforma, as 
dificuldades na relação com os filhos, os filhos que nunca mais saem de casa…”.
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“Foi essencial para o sucesso da minha integração na Feira e, consequentemente, 
para a felicidade e bem-estar no meu quotidiano. Quando entrei para o BdT, 
tinha-me mudado para a Feira há relativamente pouco tempo. Não conhecia 
ninguém. O BdT mudou totalmente este cenário pouco animador. Permitiu-me 
conhecer muitas pessoas interessantes e sentir-me novamente em casa. (…) 
Não é bom saber que existe alguém disponível para ajudar-nos ou apenas para 
conversar? Eu conto com o Banco de Tempo e, sempre que posso, no final da 
tarde, sei onde encontrar uma palavra amiga...”.

Anabela Rocha, membro da Agência do BdT de Santa Maria da Feira

“Gosto muito dos placares que mensalmente preenchem algum vazio 
nos corredores da escola, veiculam o saber dos colegas aposentados, 
estabelecendo-se assim a continuidade intergeracional que se deseja (…) 
é uma agência aberta às pessoas e às suas necessidades. Tem contribuído 
para melhorar as relações humanas na minha escola. Obrigada!”

Cidália Macedo, membro da Agência do BdT Jaime Moniz – Funchal

REDES QUE SUPORTAM EM MOMENTOS DE FRAGILIDADE
Todos sabemos que, em situações especialmente difíceis das nossas vidas, é muito importante podermos 
contar com o apoio dos outros. Ao longo das entrevistas foram partilhadas situações difíceis, vividas 
por membros do Banco de Tempo e foram descritos muitos gestos solidários, capazes de minimizar 
problemas e atenuar a dor.

Na Foz do Douro, uma senhora perdeu o seu único filho, também ele membro do Banco de Tempo, 
na sequência de uma doença prolongada. Adelaide Lopes, coordenadora daquela Agência reconhece 
que “o Banco de Tempo foi crucial”. A própria diz que não sabe como teria sobrevivido à morte do filho 
sem o Banco de Tempo. Encontrou apoio psicológico e força para aguentar o impacto da situação e 
apoio ao nível funcional: o ir levar e buscar ao hospital, a companhia… Mesmo depois do filho morrer, 
continuaram a apoiá-la, a ir lanchar com ela…”.

Em Santa Maria da Feira, falam-nos também de um membro, a fazer um luto difícil do companheiro 
de uma vida e que chegou ao Banco de Tempo profundamente deprimida. Diz-nos Margarida Portela 
que “a própria afirma não saber como arranjou energia para chegar ao Banco de Tempo”, onde veio 
a conseguir a companhia que precisava para voltar a ir à biblioteca, onde encontrou a companhia, o 
incentivo, a insistência necessários para ir para aulas de dança. Margarida Portela conta-nos que ela 
“está muito diferente… este ano já conseguiu ir às danças da Feira Medieval e diz-se muito agradecida 
ao Banco de Tempo (…) Para nós, é uma alegria ver aquela pessoa a modificar-se”.
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Foi também no Banco de Tempo que um homem viúvo “reencontrou a vontade de viver”. Irene Silva 
(Lumiar) conta-nos a evolução positiva deste membro que, quando chegou ao Banco de Tempo, estava 
muito deprimido, revoltado e sem vontade de viver, na sequência da morte da sua esposa. 

Tem acontecido, com frequência, os membros do Banco de Tempo receberem apoio prático e emocional 
em situações de doença.

A equipa dinamizadora do Banco de Tempo Jaime Moniz, no Funchal, escreve: “Houve, ao longo dos 
11 anos do Banco de Tempo, momentos dramáticos na vida de alguns membros, durante os quais o 
Banco de Tempo conseguiu estar presente duma forma decisiva, facilitando contactos, servindo de elo 
de ligação com instituições, no sentido da resolução dos problemas (…) Tem-se apoiado pessoas com 
doenças incapacitantes: Parkinson, Alzheimer, depressão e outras…”.

Na Portela, falam-nos da companhia que vários membros têm feito a uma senhora com problemas de 
coração e, na Póvoa de Varzim, falam-nos de diversos membros que receberam apoio e descrevem 
com detalhe o caso de uma senhora cheia de “genica” de quem Lizette Fernandes diz “a vida dela era o 
Banco de Tempo”. Perdeu muitas capacidades na sequência de um AVC, mas, quando ficou um pouco 
melhor, voltou a fazer visitas regulares ao Banco de Tempo e com o convívio recuperou imenso. Em 
troca, oferece-se para fazer sapatinhos de dormir.

O acompanhamento e transporte para ir ao médico é um serviço solicitado com muita frequência: em 
Aveiro, por exemplo, há um membro com dificuldades de mobilidade que pede este serviço; em Albufeira, 
Felismena Pinto, fala-nos da aflição de uma senhora que não conseguia tirar o irmão doente da cama e 
que para o levar ao médico recorreu ao Banco de Tempo. Irene Silva (Lumiar) descreve também o caso 
de uma mulher guineense a quem nasceu um bebé prematuro, que ficou internado e reforça o quanto foi 
importante os membros do Banco de Tempo terem assegurado a sua deslocação diária até ao hospital, 
para que pudesse amamentar o filho.

Uma ajuda preciosa foi dada a um membro do Banco de Tempo, invisual, por membros da Agência do 
Banco de Tempo dos Serviços Sociais da Caixa Geral de Depósitos, que durante 6 meses, asseguraram 
as suas deslocações de casa para o trabalho e do trabalho para casa.

Na entrevista na Foz do Douro é lembrada uma senhora que, em troca de serviços de costura, pediu 
transporte para levar o seu marido à fisioterapia. Segundo Adelaide Lopes, “se não fosse o Banco de 
Tempo a pessoa não teria tido meios para se deslocar e, sublinha, recebeu companhia, amizade (…). 
Nestas ajudas, criam-se laços que nunca mais se perdem e que vão muito para além do Banco de Tempo.”.

No Lumiar falaram-nos de uma senhora que tinha agorafobia (o medo de estar em espaços abertos ou 
no meio de uma multidão) e pedia, no Banco de Tempo, pessoas da sua confiança que fossem visitá-
la, para que não se sentisse tão isolada. Ao longo dos anos, o Banco de Tempo do Lumiar encontrou 
sempre alguém para a visitar. Em troca, a senhora, que era licenciada em História e que, ao longo da sua 
vida profissional, tinha feito investigação sobre Lisboa, ensinava sobre os seus jardins e monumentos. 
Segundo Irene Freitas e Silva, “O Banco de Tempo fez com que ela se agarrasse mais à vida”.

Ao longo do texto falámos de várias situações em que membros do Banco de Tempo, em situação 
particularmente vulnerável, receberam apoio por parte de outros. Importará lembrar que estes gestos 
solidários não devem, em nenhum momento ser confundidos com assistencialismo, que pressupõe uma 
relação de poder entre quem dá e quem recebe. Aqui, falamos de solidariedade e entreajuda. Quando 
damos o nosso tempo, sabemos que podemos receber tempo de outros. Quando recebemos tempo de 
outros, sabemos que podemos, num outro momento, “devolvê-lo”. E esta dinâmica coloca quem dá e 
quem recebe em igual condição de igualdade e dignidade.



“Sentir que se tem apoio, companhia, 
que muito valorizo, e que se pode 
ajudar o nosso semelhante, é muito 
reconfortante. (O Banco de Tempo) 
é muito importante porque sinto que 
o meu mundo de afetos se alargou, 
que me valorizei como pessoa. 
Sinto-me útil e sei que, se precisar 
ou quando precisar, tenho apoio e 
resposta pronta”.

Maria José B. V. Soares, membro 
da Agência do BdT Jaime Moniz 
- Funchal

“Participar no Banco de Tempo mudou principalmente a vontade de voltar 
a ver o mundo com outros olhos. Enfrentar de novo as pessoas, acreditar 
que a vida deve ser vivida (…) Sinto-me mais confiante, mais assertiva, mais 
forte emocionalmente. Reencontrei a alegria de viver, com mais energia, 
entusiasmo e empatia”.

Rosália Martins, membro da Agência do BdT de Santa Maria da Feira

“O Banco de Tempo é, para mim, um 
centro de apoio, um local de diálogo, 
de preparação para o dia a dia, e para a 
partida final! (…) Preparamos atividades, 
contactamos com colegas e amigos 
que precisam de nós, tal como nós 
precisamos deles!”

M.ª Teresa Tomé, membro da Agência 
do BdT Jaime Moniz – Funchal

“Sinto-me bem em estar no Banco de Tempo porque ajudo quem 
precisa e eu sou daquelas pessoas que têm muitas horas para o 
Banco de Tempo porque gosto muito de ajudar (…) em dias em 
que estou muito triste vão à minha casa, dão-me umas palavrinhas 
e eu fico melhor (…) aqui ajudamo-nos uns aos outros”.

Manuela Branco, membro da Agência do BdT de Évora
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Queremos, no Banco de Tempo, evitar que os membros se sintam dependentes da generosidade alheia 
e faz sentido que todos nos sintamos interdependentes e parte de um grupo onde se troca tempo, onde 
se tecem solidariedades.



TECENDO REDES 
DE APRENDIZAGEM

 “Ninguém ignora tudo. Ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa. 
Todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso aprendemos sempre”.

Paulo Freire



CIRCULAM DIFERENTES TIPOS DE SABERES E COMPETÊNCIAS
A solidão nas sociedades urbanas ocidentais é um tema de crescente atualidade e há um leque muito 
alargado e diversificado de aprendizagens que se partilham e ampliam no Banco de Tempo, que facilita 
o encontro entre os membros que desejam partilhar os seus saberes e outros que desejam adquiri-los.

Nas entrevistas, que realizámos às equipas dinamizadoras locais do Banco de Tempo, tornou-se evidente 
que são muitos os serviços trocados que se associam à partilha de saberes e ao desenvolvimento de 
novos talentos e competências: ensinar e aprender a confecionar pratos diversos; a bordar, a fazer 
patchwork, arraiolos, croché; a passar a ferro; a desenhar; a fazer enfeites de Natal, bijutaria, arranjos 
florais, a recuperar flores velhas, a reaproveitar objetos e roupas em desuso; a andar de bicicleta; a 
dançar; a coser à máquina; jardinagem; a prestar cuidados a animais; a utilizar um computador; a usar 
lenços e echarpes… 

Circulam, também, saberes de natureza mais teórica: aprofundam-se temas da atualidade, temas da 
história, os saberes em torno da educação de crianças, nutrição, saúde, música clássica, literatura, 
matérias escolares diversas, aprendem-se línguas (inglês, alemão, espanhol, italiano).

IGUAL VALORIZAÇÃO DE TODOS OS SABERES
Todos estes saberes que circulam têm o mesmo valor no Banco de Tempo, onde não há uma 
hierarquização dos saberes: não há saberes mais e menos prestigiados. Esta horizontalidade dos 
saberes nega posições de privilégio a alguns tipos de serviços e retira outros da invisibilidade e até do 
descrédito (por exemplo, saberes tradicionais, alternativos, atividades de cuidado), o que é, do nosso 
ponto de vista, muito revolucionário!

Todos os membros estão capacitados e credenciados para ensinar, não se requerendo, nem valorizando 
os diplomas e as qualificações. Todos podemos aprender e ensinar!

EXPERIÊNCIAS QUE ENRIQUECEM QUEM ENSINA
E QUEM APRENDE
As partes envolvidas (quem ensina e quem aprende) saem enriquecidas: quem está na condição de 
aprendente, acrescenta competências e saberes ao seu repertório, abre-se a outros conhecimentos, 
satisfaz curiosidades... Quem dá o seu tempo para ensinar, ganha tempo para si e vê reconhecidos e 
valorizados os seus talentos, saberes e capacidades.

Nas entrevistas realizadas surgiram várias referências à importância que tem, para alguns membros, a 
possibilidade de partilharem com outros o que sabem: em Valongo, falaram-nos de um jovem que tem 
o sonho de ser cozinheiro e do seu contentamento em poder partilhar com alguém no Banco de Tempo, 
o que sabe fazer; em São João da Madeira, falaram-nos de um membro que tem muito gosto nos 
Arraiolos e que se sente útil e agradada por poder ensinar esta arte; no Lumiar, contaram-nos a história 
de um membro que ensina a desenhar e que nesta atividade “superou inseguranças e descobriu a sua 
enorme capacidade e gosto de ensinar”; em Quarteira, falaram-nos de uma médica reformada que faz 
sensibilizações sobre saúde e do quanto isto a ajuda a “continuar a ser ela própria” e contaram-nos a 
história de um outro membro, de um estudioso, que afirmava: “O Banco de Tempo deu-me a tribuna 
que me faltava…”.

Estas situações de aprendizagem ancoram-se, portanto, no prazer que alguns membros têm em partilhar 
os seus saberes e também no desejo de saber, de compreender e descobrir, da parte de outros. E é 
muito gratificante apercebermo-nos que o Banco de Tempo tem criado condições para que alguns dos 
seus membros realizem aprendizagens que desejam e que não teriam essa possibilidade se não fosse 
o Banco de Tempo. Em Santa Maria da Feira, há um membro que é costureira e que está a aprender 
francês no Banco de Tempo, o que corresponde à concretização de “um sonho que ela tinha e não 
teria meios de o realizar”. Uma situação semelhante é-nos descrita no Lumiar, onde uma senhora que 
é cabeleireira, e que “nunca teria recorrido a uma escola de línguas”, encontrou no Banco de Tempo a 
possibilidade de aprender inglês.

APRENDIZAGENS ÚTEIS E SOLIDÁRIAS
Em alguns casos, tem sido a necessidade que se tem constituído como o motor das aprendizagens que 
se realizam no Banco de Tempo. Alguns membros têm aí encontrado oportunidades de aprender aquilo 
que precisam aprender, num dado momento das suas vidas. Contaram-nos, por exemplo em Corroios, 
como alguns membros do Banco de Tempo apoiaram um outro membro que, tendo perdido a mãe, 
teve necessidade de desenvolver uma série de competências ligadas à gestão da vida doméstica. Foi 
com membros do Banco de Tempo que aprendeu a dobrar a roupa, a organizar o espaço, a preparar 
refeições, a fazer pequenos arranjos de costura…

Em Albufeira, um jovem que decidiu imigrar para Marrocos obteve no Banco de Tempo sessões 
de conversação em francês, melhorando a sua fluência na língua que passaria a fazer parte do seu 
quotidiano. Obteve também ajuda para aprender uma língua, desta vez o português, um jovem italiano, 
que era surdo e que se fez membro do Banco de Tempo de Coimbra, cidade para onde foi fazer o seu 
doutoramento. Duas professoras, membros do Banco de Tempo, prestaram-lhe este serviço, ao longo 
de várias semanas e todos fazem uma avaliação muito positiva da experiência. 

APRENDIZAGENS QUE SE FAZEM COM PRAZER E LIBERDADE
O que os membros procuram e encontram no Banco de Tempo não são “aulas” tradicionais, mas 
espaços de aprendizagem pouco formatados, abertos, que acompanham os ritmos e os interesses das 
pessoas. Caracterizam-se pela flexibilidade, informalidade e por uma certa “leveza”. 

Em Évora, durante praticamente um ano, cinco membros do Banco de Tempo, reuniram-se, uma vez por 
semana, para partilharem saberes entre si: “uma sabia pintar, outra sabia bordar, uma sabia uma técnica 
num quadro, outras um ponto… Aprendiam, ensinavam e conviviam!”.

Rute Castela (Coimbra) contou-nos de uma troca realizada em grupo, que consistia em conversa em 
inglês, ao mesmo tempo que se caminhava pelos parques da Cidade: “era uma atividade muito gira! Não 
era uma aula estruturada, falávamos sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a última viagem que fizemos, 
etc.”. Falando das lições de inglês que uma jovem, membro do Banco de Tempo, recebe, também Irene 
Freitas e Silva (Lumiar) descreve-as como sendo “longas e agradáveis conversas em língua inglesa, na 
quinta das Conchas, em cafés…”.

Ao referir-se também às conversações em inglês, Margarida Portela (Santa Maria da Feira) descreve-as 
como “espaços livres, onde as pessoas se divertem (ouvem-se muitas gargalhadas vindas do primeiro 
andar), onde aprendem pelo gosto de aprender”. Sublinha também a facilidade com que se gere a 
diversidade: apesar de integrarem o grupo membros com domínios da língua muito diferentes, “querem 
aprender juntos” e encontram mecanismos para todos acompanharem e se sentirem bem.
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Aprende-se, assim, num clima descontraído, alegre, acolhedor e prazeroso em interação com um ou 
mais membros, por vezes em pequenos grupos ou em grupos mais alargados, onde a convivialidade e 
as relações interpessoais assumem uma importância incontornável.

Para Irene Santos (Cascais) o Banco de Tempo funciona como uma plataforma de ligação entre quem sabe 
e quem procura saber e que, de algum modo, se aproxima da proposta de Ivan Illich para a Educação: “é 
convivial, as pessoas dominam a ferramenta que se subordina ao ritmo e ao bem-estar da pessoa”.

APRENDE-SE EM QUALQUER IDADE
O Banco de Tempo proporciona aos seus membros oportunidades de aprendizagem, independentemente 
da sua idade. A alfabetização de adultos que tem lugar, por exemplo, na Portela e em Corroios, é um 
exemplo de que nunca é tarde para aprender. A senhora com oitenta e dois anos que começou aos 80 a 
aprender informática, é um outro caso exemplar, que não sendo único, tem grande significado. 

Estas situações de aprendizagem que se estruturam no Banco de Tempo, muitas vezes, envolvendo 
pessoas idosas, ultrapassam a mera “ocupação do tempo”, são situações que incentivam a atividade 
cognitiva, a criatividade e o desenvolvimento do potencial de cada pessoa. 

SEM CUSTOS FINANCEIROS
No Banco de Tempo não circula dinheiro, é, por isso, possível, que os membros, em troca do seu tempo, 
obtenham serviços promotores de aprendizagem. Em muitos casos, o acesso a estes serviços só é 
possível porque, para tal, não precisam de usar dinheiro.

Diz-nos Conceição Testos (Portela) que “muitas crianças, filhos de membros do Banco de Tempo, têm 
tido apoio ao estudo (…) as pessoas que recebem este serviço de maneira nenhuma teriam dinheiro 
para o pagar”.

Este foi também o caso de uma jovem médica da Malásia que procurou no Banco de Tempo ajuda para 
aprender português, para poder fazer os exames para entrar na Ordem dos Médicos. Na altura, não teria 
tido possibilidades económicas para pagar um explicador. Segundo Rute Castela (Coimbra) a pessoa 
que lhe prestou este serviço “passou a ser praticamente a sua mãe portuguesa”. Sublinha ainda que 
“Para além de ter encontrado a resposta que precisava, encontrou uma família”.

Por vezes as aprendizagens estão na origem de novos projetos, abrem novos horizontes de vida. Este 
foi o caso de um membro do Banco de Tempo de Cascais que recebeu no Banco de Tempo uma 
formação sobre agricultura “caseira”, biológica, colaborou na horta do Banco de Tempo e ganhou bases 
para desenvolver um projeto de turismo e agricultura biológica numa casa que recuperou, no Algarve, 
onde vive neste momento.

UM ESPAÇO SEGURO DE EXPERIMENTAÇÃO
Em algumas situações o Banco de Tempo tem funcionado como um espaço protegido onde as pessoas 
“ensaiam” atividades que mais tarde vêm a desenvolver profissionalmente, ou fora do Banco de Tempo. 
Nas palavras de Irene Santos (Cascais): “Hoje os trabalhos das pessoas têm uma certa inconstância e, 
por isso, algumas abalançam-se em novas atividades e no Banco de Tempo ganham confiança em si 

mesmas para as realizarem, quando antes estavam meio acabrunhadas”. Recorda duas histórias: uma 
jovem que desenvolvia ateliês de yoga do riso e que no Banco de Tempo experimentou, pela primeira vez, 
fazer mais do que uma sessão com o mesmo grupo. Viu o grupo a evoluir e isso deu-lhe confiança para, 
no contexto da sua atividade profissional, ter um grupo mais permanente; um outro membro, depois de 
ter desenvolvido sessões de Biodanza no Banco de Tempo, começou a trabalhar com escolas. Irene fala 
do efeito “mágico”, várias vezes repetidas, destas “experimentações” no Banco de Tempo. 

APRENDE-SE A SER
O Banco de Tempo é um espaço de aprendizagens relacionadas com o “aprender a ser” e o “aprender 
a viver juntos”, na linguagem de Jacques Delors. 

Em Quarteira, Gilberta Alambre e Isabel Pinto fazem notar as diferenças que observam nalguns dos membros 
do Banco de Tempo e que atribuem às vivências que lhes são proporcionadas neste contexto. Segundo 
uma das coordenadoras “muitas pessoas, até entrarem no Banco de Tempo, nunca tinham participado 
numa reunião e hoje lá estão, de caderno à frente, a tomar a palavra…”. Salientam a transformação de um 
membro, em particular: uma mulher de meia-idade que tinha, no início, muitas dificuldades de falar em 
público, “suava, não sabia como havia de dizer…” e que o percurso que fez no Banco de Tempo permitiu 
que ganhasse segurança e se superasse. “Hoje é muito mais comunicativa e aberta”.

Na Foz do Douro, falam-nos também no aumento das competências, na elevação da autoestima e do 
sentido de valor pessoal de muitas pessoas que, não tendo oportunidades desta natureza na sua vida 
profissional, puderam, no Banco de Tempo, fazer registos, estar no atendimento, fazer entrevistas e 
“sentiram-se importantes e capazes de fazer coisas que nunca lhes teriam passado pela cabeça”.

O Banco de Tempo vai abrindo, assim, novos horizontes, criando oportunidades de desenvolvimento e 
valorização dos talentos de cada pessoa e, através das trocas paritárias, todos vamos desenvolvendo 
novos comportamentos, atitudes e valores, tais como a ajuda mútua, a valorização das pessoas, das 
suas capacidades e diferenças, a reciprocidade e a simetria na relação entre as pessoas. (2010, Parceria 
do Projeto Formação e Ação nos Bancos de Tempo”)*

TALENTOS QUE ATRAVESSAM AS FRONTEIRAS DO BANCO DE TEMPO
Surgiram nas entrevistas realizadas várias referências a apoios recebidos por membros do Banco de 
Tempo que tornaram possível dar a conhecer à comunidade talentos e realizações de membros do 
Banco de Tempo.

Gilberta Alambre e Isabel Pinto (Quarteira) falaram-nos de uma senhora que no Banco de Tempo se 
oferecia para fazer arranjos de costura e tricô “e que fez muitos barretes” para membros do Banco de 
Tempo” e tinha o sonho de fazer uma exposição de vestidos de bonecas que fazia para “entreter a solidão 
da velhice”. Diversos membros do Banco de Tempo contribuíram para realizar este sonho: colaboraram 
no arranjo da sala, fizeram cartazes, montaram a exposição… e “ela foi tão feliz nessa altura!”.

Jorge Neves (Ílhavo) fala-nos de um membro que escreveu as suas memórias. Foi no Banco de Tempo 
que recebeu o apoio que necessitava para as “transformar em livro”: um outro membro do Banco de 
Tempo processou o texto, fez a revisão e a paginação do livro que, entretanto, foi publicado. 

* Documento Banco de Tempo Espaço de Aprendizagem elaborado no âmbito do projeto “Formação e Ação nos Bancos de 
Tempo”, coordenado pelo Graal e desenvolvido em parceria com a: Associación Salud y Familia; Associazione Nacionale Banche del 
Tempo e Laboratório de Aprendizagens da Câmara Municipal de Cascais (2010) disponível em http://projectgrundtvig11.wix.com/
fabancostempo
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Em Santa Maria da Feira, Margarida Portela, falou-nos do apoio dado a uma jovem artista plástica, 
membro do Banco de Tempo e que criou a sua marca recentemente. Passa para carteiras, cintos e 
tecidos as suas pinturas. Fez o lançamento da marca em Viana do Castelo e vários membros se juntaram 
a ela nesse momento importante da sua vida e, antes, foram muitas as horas recebidas pela artista, que 
contou com o apoio dos membros mais habilidosos do Banco de Tempo para recortar pétalas, pintadas 
pela própria em aguarela, para fazer a decoração de um coração. A própria artista refere que “Aquando 
da preparação da minha exposição ‘Corações de Viana’ estava exausta. Praticamente 4 meses de 
intenso trabalho no ateliê e tinha projetado fazer um coração suspenso todo coberto de pétalas de 
rosas, que na realidade eram pintadas por mim e depois recortadas, uma a uma, para serem coladas 
na base do coração. Necessitava de muitas horas para recortar as pétalas e não tinha este tempo. Foi 
aí que apareceu a solução! Um ‘monte de pessoas’ a recortarem as minhas pétalas, em 15 dias já tinha 
sacos de pétalas!”.

“Sinto mais valorização pessoal, pois estou a fazer algo para alguém que aprecia. 
Enquanto na atividade profissional as pessoas pagam pelos meus serviços, exigem 
um bom trabalho e não agradecem nem reconhecem pelo que foi bem feito”.

Alexandre Gomes, membro da Agência do BdT de Braga

“É uma fonte de cultura, conhecimentos diversificados onde 
podemos alargar os nossos horizontes e trocar experiências”.

Rosália Martins, membro da Agência do BdT de Santa 
Maria da Feira

“O Banco de Tempo tem-me oferecido oportunidades de enriquecimento 
cultural e espiritual através de sessões dirigidas a temas da atualidade da 
vida comunitária nos seus vários aspetos: filosóficos, políticos, religiosos 
e outros”.

Graça Silva, membro da Agência do BdT Jaime Moniz – Funchal

“O Banco de Tempo foi bastante importante na minha vida: conheci pessoas 
e desenvolvi competências que, provavelmente, não teria tido oportunidade 
de desenvolver noutros contextos (…) tive, durante muito tempo, aulas de 
alemão, num formato muito fluido e que se adaptava aos meus horários 
loucos. A prestar serviços, percebi que até sou boa nalgumas coisas 
que nunca tinha valorizado: nunca me teria imaginado a ensinar inglês ou 
informática, como fiz no Banco de Tempo e, segundo consta, até levo jeito!”

Rute Castela, membro da Agência do BdT de Coimbra

“Pertencer ao Banco de Tempo é muito bom, 
porque conheço pessoas heterogéneas, faço 
amigos e realizo imensas atividades (...) Tenho 
oportunidade de aprender muitas coisas”.

Daniela Serra, membro da Agência do BdT 
de Santa Maria da Feira

“Há tantos talentos escondidos! Eu 
própria dizia que não sabia desenhar, 
e já lá tenho uns quadros em casa e 
faz-me tão bem!”

Irene Freitas e Silva, coordenadora 
e membro da Agência do BdT do 
Lumiar
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NOTA FINAL

Esta publicação sobre a experiência do Banco de Tempo em Portugal foi uma oportunidade de olharmos 
para dentro, de nos descobrimos. 

Evidenciámos as especificidades e as potencialidades desta proposta de transformação social que, de 
uma forma simples, põe em prática valores como a igualdade e a solidariedade, abrindo caminhos para 
a construção de comunidades mais inclusivas e humanas.

Ao dar voz às pessoas que quotidianamente constroem o Banco de Tempo, reforçámos a confiança na 
importância de alargar e consolidar a Rede Nacional do Banco de Tempo e de investirmos na realização 
plena das potencialidades transformadoras desta proposta que tem acrescentado sentido e qualidade 
à vida de muitas pessoas.

Faz sentido este investimento porque o Banco de Tempo é, efectivamente, um “antidoto” da solidão, um 
lugar onde se tecem relações significativas e solidárias, onde se recuperam relações de boa vizinhança e 
se recebem ajudas que facilitam a vida de todos os dias. É também um espaço de encontro e colaboração 
entre pessoas de diferentes gerações, proveniências e condições sociais.

O Banco de Tempo é também palco de valorização de todas as pessoas e facilitador do acesso a 
serviços impossíveis de adquirir por alguns, dado o seu custo. É igualmente fértil na partilha de saberes, 
no desenvolvimento de talentos e na vivência da própria participação cidadã nas comunidades. 

Por tudo isto, esperamos ter conseguido transmitir ideias-chave e as mais-valias trazidas pelo Banco de 
Tempo e gostamos de pensar que este contributo poderá trazer novos membros ao Banco de Tempo, 
poderá entusiasmar outras pessoas para abrirem novas agências e poderá ser útil sempre que nos falte 
alento para nutrir a iniciativa que está na origem desta publicação. Ela constitui, assim, um elo na rede 
de redes solidárias em que nos movemos, no Banco do Tempo.

“Eu sei que o meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano 
seria menor.”
 

Madre Teresa de Calcutá
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